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Protokół nr VII/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia  30 marca 2011r. godz. 13.20 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady VII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13.20 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 15 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał radnych,  Wójta Gminy 

Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników 

Urzędu Gminy Ostróda oraz sołtysów z terenu gminy Ostróda.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarz obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady odczytał porządek, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r. 

5. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 

2011r. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych 

Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnemu. 

      7.   Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  

            w 2012r. 

      8.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację  

            inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

      9.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę     

            oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

     10. Projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011.  

     11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania    

           Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.  

     12. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda  

           z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

           pożytku  publicznego. 
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13. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy 

      Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

      pożytku publicznego. 

14. Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy  

      Ostróda na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku  

      publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

      i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli  

      wykonania zleconego zadania. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Uwag do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VI Sesji był wyłożony do wglądu 

na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać. 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad VI sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  VI Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3. 

 

W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda, Pan Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie  

o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Radny Łukasz Nowicki, odnosząc się do spotkania Wójta Gminy Ostróda Pana Gustawa 

Marka Brzezina z Burmistrzem Miasta Ostróda Panem Olgierdem Dąbrowskim zapytał, czy 

na spotkaniu były poruszane trudne sprawy samorządów. Dodał, że na jednej z sesji padły 

zapewnienia władz, że należy się spotkać i poukładać sprawy. 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin powiedział, że w tej kwestii występują 

rozbieżności poglądów. Na obydwa samorządy należy raczej patrzeć jako wspólnota w 

populacji blisko 50 tyś mieszkańców. Największym problemem jest konieczność 

partycypowania w kosztach oświatowych, gdzie blisko 350 dzieci z terenu gminy Ostróda 

uczęszcza do szkół miejskich. Pan Burmistrz wylicza kwotę w skali roku ok. 700 tyś. i należy 

spodziewać się, że trzeba będzie taką kwotę przekazać. „Ubolewam nad każdym dzieckiem 

na które idzie subwencja, koszty stałe są takie same.  Jest przygotowywane pismo do 

Burmistrza, odpowiedź będzie stanowcza i konkretna. Ma to wymiar społeczny i musi być 

zrozumienie, nie można robić granic w tym przedziale. Chciałbym, żeby w ujęciu szerszym 

tak podchodzić do tematu, organ miejski ma swoje prawa ale w sposób pozytywny musi 

oddziaływać w społeczeństwo. Spójność powinna być bardzo logiczna i mądra”. 

Więcej uwag nie zgłoszono do przedstawionego przez Pana Wójta sprawozdania. 
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Ad. 4. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r.  

 

Pani Maria Andrychowska Skarbnik Gminy Ostróda wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami na 

dzisiejszym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda, zwiększa się dochody i 

wydatki o kwotę 1.270.000zł na zadanie „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości 

Samborowo. 

 

Sołtys sołectwa Idzbark Pan Witold Bojar zapytał, dlaczego „Orlik” ma powstać w 

Samborowie skoro jest tam boisko pełnowymiarowe. Jest potrzeba budowy takiego boiska, 

ale bardziej na wschód  gminy, a jeśli już to może gmina Iława dołożyłaby do tej inwestycji. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że te same słowa padały na 

komisjach, ale argumenty za Samborowem przemawiają, chociażby liczba ludności, zapisy w 

planie rozwoju miejscowości, Samborowo spełnia te warunki. Zmiana lokalizacji spowoduje, 

że tych pieniędzy nie uzyskamy w ogóle, ponieważ termin jest krótki. Na komisjach Rada 

podjęła decyzję, że będzie realizować takie zadanie, jednakże znając stan i potrzeby boisk na 

terenie gminy Ostróda, z chwilą pojawienia się wolnych środków w budżecie Rada 

przeznaczy je na boiska.        

 

Sołtys sołectwa Idzbark Pan Witold Bojar stwierdził, że jeśli jest mało czasu, to znaczy, że 

„ktoś przysnął”. Jest dużo miejscowości, w których boisko mogłoby powstać, np. Brzydowo, 

Pietrzwałd, Idzbark. Dodał, że liczy na Radę. 

 

Sołtys sołectwa Lichtajny Pani Małgorzata Czerwonka zapytała, dlaczego nie było konsultacji 

wcześniej. 

 

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że nie było ze strony 

samorządy przyśnięcia. Temat Orlika poruszany był wcześniej dwa lata temu, jednak Rada 

zgody nie wyraziła. Obecnie kończy się program i możliwości pozyskania dotacji, więc 

ostatnia chwila, szkoda zmarnować. Budując Orlik gmina wpisze się na mapę gmina 

posiadających tego typu obiekty. Samborowo to duża miejscowość, która ciągle się 

rozbudowuje i nie należy patrzeć z perspektywy zazdrości. Jest wykonana dokumentacja na 

płytę boiska w Starych Jabłonkach z programu Lokalnej Grupy Działania, zobaczymy może 

uda się pozyskać środki. 

 

Radna Pani Magdalena Muraszko nadmieniła, że czas składania wniosków jest do jutra, to 

mało czasu na podjęcie decyzji. Dodała, że jako mieszkańcy pojedynczych wsi nie będą mieli 

dostępu do korzystania z boiska, może dzieci ze szkół dojadą. 

Radna Pani Barbara Stabińska dodała, że przy tym Samborowo będzie wypromowane. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski reasumując powiedział, że być może decyzja 

będzie z dobrem dla wszystkich mieszkańców gminy. 

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 
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-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/20/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian  

w budżecie na 2011r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad. 5. 

 

Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011r. 

 

Radna Pani Magdalena Muraszko Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Obywatelskich zabrała głos i powiedziała, że na odbytych 

posiedzeniach komisji wypracowany została wniosek odnośnie zmian projektu uchwały. 

Dodała, że ustawa daje pewne możliwości i dlatego proponuje się wprowadzenia 

następujących zmian:  

- zmniejsza się kwotę 1.550zł szkolne grupy wsparcia dla uczniów z rodzin z problemem 

alkoholowym i przemocy,  

Uzasadnienie- działanie mało efektywne, gdyż  aby zapewnić osiągnięcie efektów 

terapeutycznych grupy wsparcia powinny spotykać się cyklicznie i przez pewien określony 

kilkumiesięczny okres czasu. Kwota 1.550zł nie zapewni ciągłego funkcjonowania grup co 

spowoduje nieosiągnięcie celu terapeutycznego. Bardziej efektywnym działaniem byłoby 

diagnozowanie wśród dzieci problemów współuzależnień przez pedagogów szkolnych oraz 

kierowanie ich do poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

- zmniejsza się kwotę 2.000zł na szkolenia zespołu pomocy ofiarom przemocy, 

Uzasadnienie: na rynku szkoleniowym, w dobie wykorzystania środków z Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, istnieje wiele bezpłatnych szkoleń z tego 

zakresu.  

- zmniejsza się kwotę 43.050zł : zimowiska i półkolonie - udział dzieci z 800 do 400, 

opiekunowie grup wynagrodzenie za 1 ha z 25zł do 20 zł, posiłek dla dzieci z 2,50zł do 

3,00zł, Park Rozrywki w Karnitach oraz wyjazd do „Kaczego Bagna”   

Uzasadnienie: komisja wnioskuje o usunięcie tego typu wyjazdów twierdząc, że mało 

efektywny i mało atrakcyjny sposób organizowania czasu dla dzieci wiejskich z rodzin  

z problemem alkoholowym  

 

Pozyskaną kwotę 46.600zł Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich proponuje przeznaczyć na prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży na pomoc finansową  

w organizowaniu bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu. Za pozyskane pieniądze 

planuje się modernizować boiska i place zabaw. Komisja uważa, że ta forma odpoczynku 

pozwoli dzieciom korzystać  z tego dobra przez cały rok. Kwota  rozdysponowana będzie  

w drodze konkursu, wnioski będą mogły składać sołectwa, natomiast kryteria podziału 

środków opracuje Komisja Budżetu w dalszym etapie.    

 

Więcej wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał zgłoszony wniosek przez Panią 

Magdalenę Muraszko Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Obywatelskich pod głosowanie. 
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Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 9 głosów, 

-„przeciw” - 6 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek radnej Magdaleny Muraszko 

Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011r. z przyjętymi 

zmianami. 

 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 9 głosów, 

-„przeciw” - 6 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/21/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011r. z przyjętymi zmianami - 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady 

Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski powiedział, że regulacja uchwały ma na celu 

obniżyć dietę Przewodniczącego Rady o ok. 450zł 

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 10 głosów, 

-„przeciw” - 5 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/22/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu 

kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu - stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  

w 2012 r. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/23/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r. - stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 

 

Ad. 8. 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację  

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/24/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia 

zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Odpadów Komunalnych w Ostródzie uzasadniając 

projekt uchwały powiedział, że jest to pierwsza podwyżka od 2009 roku. Proponuje się 

przyjąć cenę wody w wysokości 2,65zł brutto za 1 m 
3 

,  cenę ścieków 5,70zł brutto za 1m 
3 

, 

opłata abonamentowa 5,18zł brutto. Przy zużyciu miesięcznie 4m
3
 wody skutkuje to 

wzrostem ceny o 1,50zł, przy zużyciu 8 m
3
 wzrost o 3zł miesięcznie, zaś przy zużyciu 16m

3
 

wody wzrost o 7 zł. Podwyżka ceny wody wynika z faktu, że odszedł największy odbiorca 

jakim była ubojnia drobiu Łukosz. Dodał, że to przełożyło się na spadek odbioru wody i 

należy niedobór zrekompensować. Pan Ignaczewski nadmienił, że w wyniku odwilży na 

przełomie miesięcy styczeń-luty zakład odprowadza również duże opłaty do PWiK. Ponadto 

odbiorcy z terenu gminy Ostróda zalegają z opłatami na ok. 200 tyś. zł. Reasumując 

stwierdził, że aby zakład nie przynosił strat i mógł płynnie prowadzić swoje działania 

statutowe zasadne jest podjęcie uchwały. 

 

Radny Łukasz Wolf nawiązując do wypowiedzi Pana Jana Ignaczewskiego Dyrektora ZOK  

w Ostródzie, zapytał z czego wynika konieczność odprowadzania opłat do PWiK. 

 

Dyrektor ZOK Jan Ignaczewski wyjaśnił, że większość ścieków odprowadzanych jest do 

PWiK Ostróda. Odbiór ścieków naliczany jest według przepływomierzy z czego 50% to są 
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wody, które przedostają się do studzienki sanitarnej. Pan dyrektor nadmienił, że PWiK nie 

interesuje co to są za ścieki, również nie ma z tego tytułu żadnych upustów. Za dwa miesiące 

należało zapłacić 270tyś. : dodał, że nie da się tego uniknąć. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zapytał Pana dyrektora, jakie ceny kształtują się 

w samorządach ościennych. 

 

Pan Jan Ignaczwski Dyrektor ZOK Ostróda odpowiedział, że aktualnie nie posiada takich 

danych. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/25/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków - stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

 

Projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/26/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 

Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011r. - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania    

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr VII/27/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2011 - 2013 - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/28/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 

wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego - 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13.  

 

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/29/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie rocznego 

programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

Ad. 14. 

 

Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy  

Ostróda na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku  

publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 
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Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu 

postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ostróda na zadania publiczne inne 

niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 

zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli - stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica (radna Powiatu Ostróda), odnosząc się do 

uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy 

Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu, poprosiła 

Przewodniczącego Rady o podanie kwotowo wysokości diet radnych, gdyż odniesienie się do 

półtorakrotności  kwoty bazowej niewiele mówi. Ponadto, Pani Grażyna Ostas nadmieniła, że 

potrącenie diet radnych w wysokości 10% jest bardzo niskie, albowiem sołtys za nieobecność 

na sesji ma potrącone 100%. Apelowała, aby zadbać obecnie o stosunkowo niskie diety 

sołtysów twierdząc, że to sołtysi pracowali na sukces radnych. 

 

Radna Magdalena Muraszko odczytała  przygotowane zapytania do Wójta Gminy Ostróda, 

o następującej treści: 
 

1. Czy Gmina Ostróda składa wnioski na konkurs zamknięty nr1/POKL/9.1.1/2011 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmujących: 

- tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania 

przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); 

 - wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form 

wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci 

uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku 

placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, 

uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. 

(wnioski można składać do 11.04.2011 r.). Jeżeli tak to ile i na jakie przedszkola? 

Jeżeli nie to dlaczego? (zapewnienie wkładu własnego w postaci 15% wartości 

dofinansowania nie może być problemem, gdyż nie musi to być wkład finansowy, 

może być rzeczowy (np. koszt wykorzystania sal, energii elektrycznej, itp.). 

2. Czy Gmina Ostróda składa  wniosek o dofinansowanie projektów systemowych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
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utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmujących projekty wspierające organy 

prowadzące szkoły podstawowe w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III, w ramach których dopuszcza się możliwość: 

 realizacji zajęć dodatkowych, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierających indywidualizację 

procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III 

szkół podstawowych 

 doposażenia bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z 

procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne 

oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii 

rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia 

koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć 

dodatkowych. 

Aby móc złożyć taki wniosek należy nim objąć minimum 70% szkół podstawowych w 

gminie, w których koniecznym jest spełnienie standardów I, II i III. Czy szkoły w 

gminie spełniają te standardy? 

3. Dlaczego w  roku 2010 żaden wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich nie otrzymał dofinansowania? Jaka firma pisze wnioski dla 

Gminy Ostróda i czy w obliczu nieskuteczności tej firmy Gmina nadal zamierza 

kontynuować współpracę z tą firmą? 

Zapytanie zostało złożone na ręce Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Wiczkowskiego - 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Radna Barbara Stabińska zapytała, jakie konsekwencje ponosi osoba, która niedopilnowała 

zawiadomienia. 

Radny Janusz Sadowski wspomniał o trudnej sytuacji klubów sportowych i problemach przy 

uzyskaniu licencji. Przy braku wsparcia gminy trudno jest popularyzować sport. Nadmienił, 

że jeśli powstanie „Orlik” w Samborowie, należy bardzo mocno wspomóc finansowo lokalne 

boiska.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski podał wysokości diet radnych, które 

obowiązywały według poprzednio obowiązującej uchwały, tj. Przewodniczący Rady - 

2.450zł, Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji -1.386zł, Przewodniczący 

Komisji 1.386zł, Zastępca Przewodniczącego Komisji 1.040zł, Radny 1.040zł. 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił wysokości diet radnych według nowej uchwały, 

tj.  Przewodniczący Rady - 1.987zł, Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji -

1.378zł, Przewodniczący Komisji 1.378zł, Zastępca Przewodniczącego Komisji 1.166zł, 

Radny 1.060zł. Ponadto Pan Wiczkowski wyjaśnił, że delegacja należy się radnemu, ale tylko 

poza granicami gminy, dodał, że takich delegacji jest bardzo mało. Odnosząc się do zapisu 

potrącenia 10% za każdą nieobecność, Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jest on przepisany z 

poprzednio obowiązującej uchwały. 
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Radna Zofia Stankiewicz nadmieniła, że w uchwale pojawia się nowa forma usprawiedliwień 

za nieobecność. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że należało wprowadzić do uchwały taką regulację, gdyż 

może zdarzyć się tak, że ktoś z radnych będzie w szpitalu. Dodał, że nikt nie robi niczego za 

darmo, trzeba traktować tę funkcję radnego jak normalną pracę. Wyjaśnił, że 

usprawiedliwienie będzie składane na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin odnosząc się do poprzedniej diety 

Przewodniczącego Rady Pana Romana Nowakowskiego wyjaśnił, że ustalenie procentowe 

wysokości diety spowodowało nadpłacenie diety poprzedniemu Przewodniczącemu. Tu Pan 

Wójt podziękował Panu Nowakowskiemu za obywatelskie podejście do nadpłaconej diety. 

Radna Magdalena Muraszko odnosząc się do realizowanych projektów unijnych w szkołach 

na terenie gminy nadmieniła, że obecnie realizowane projekty są niekorzystne bardzo dla 

ucznia, gdyż trwa jakby „polowanie”.  Można pozyskać środki z innych programów na wiele 

ciekawsze projekty, ale gmina posiłkuje się własnymi siłami co przynosi mierne efekty. 

Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pęziński odpowiadając na wniosek radnego Janusza 

Sadowskiego przytoczył stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, które wyjaśnia, że 

dotacje nie mogą być przeznaczane na działalność statutową klubów. Dodał,  że nie trzeba 

przynależeć do stowarzyszenia, żeby popularyzować piłkę nożną. 

Radny Janusz Sadowski stwierdził, że jeśli wszyscy zrezygnują to nic dla młodzieży nie 

będzie.  

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin odpowiedział, że problem jest znany szczególnie 

dla działaczy sportowców, na pewno inaczej wyglądałoby, gdyby była jedna dyscyplina. 

Jednak do konkursu jest otwarty i mają prawo przystąpić inne kluby, które spełniają warunki.  

Radna Barbara Stabińska powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na swoje zapytanie. 

Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pęziński odpowiedział, że formalnie za powiadomienie 

radnego o posiedzeniu komisji odpowiada przewodniczący komisji. 

Radna Magdalena Muraszko nadmienił, że łączy się z Panią Basią, gdyż ona również nie 

została powiadomiona o terminie posiedzenia komisji. 

Sekretarz Gminy powiedział, że więcej takich przypadków nie powinno mieć miejsca. 

Radna Pani Barbara Stabińska powiedział, że nie było takiej sytuacji jak obecna w pracy była 

Pani Agnieszka. 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin wyjaśnił, że jest jednoznaczna odpowiedź, 

komisje zwołuje Przewodniczący Komisji. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski stwierdził, że owszem zwołuje 

Przewodniczący Komisji, ale pomoc ze strony urzędu musi być. Dodał, że te relacje były 

dobre i pewnie nadal będą. 
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Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski w imieniu Pani Grażyny Lipińskiej Dyrektor 

Gimnazjum w Durągu przekazał zaproszenie radnym na występ Zespołu Reprezentacyjnego 

Wojska Polskiego, który odbędzie się dnia 5 kwietnia 2011r. 

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 16. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady VII  Sesji o godz. 15.50. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                      Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 


